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עסקיההתפתחותויתאזרהחברהפע•לותאי-חלק

עסקיההתפתחותותיאורהחברהפעילותא.

"החברהאו"החברה"(להלן:בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

אתוהחלההמנהלתלחברההקרןביןפיצולכללאשרמבבישינוייישמה )המנהלת"

גמלכקופתהחברההתנהלהזהליוםעד , 2010בינואר 1ביוםזובמתכונתפעילותה

 . 20/10/1971ביוםהוקמהאשרבע"מלמשפטניםהשתלמותקרןבשםתאגידית

 .הקרןניהולהיבההחברהשלהיחידהפעילותה

 .במניותמוגבלתחברההיבההחברה

 :כלהלןשוויםבחלקיםבבעלותהיבההחברה

 .דירקטורים 5עדלמנותוהזכות ,הההצבעבזכויות 50%-ישראלמדיבת ) 1

 5עדלמנותהזכות ,ההצבעהבזכויות 50%-החדשההכלליתםיהעובדהסתדרות ) 2

דירקטורים.

בדירקטוריוןאוהכלליתבאסיפהשקולותדעותשלבמקרהלהכרעההזכותלמדינה

 .ידהעלהמוחזקתהכרעהמבייתבאמצעות ,החברה

אחזקותמבבהתרשים

1 
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פעילותתחומיב.

למשפטנים.השתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

לבובשים(ענפיתגמלקופתשלמבהלתוכחברההמנהלתהחברהלתקנוןבהתאם

החברההכנסותכלרווח.למטרתשלאהיבההחברהפעילות ,גמל)קופותחוקלהוראות

 .בפועלהוצאותבסיסעלהמחויביםניהולמדמינובעות

במניותיהועסקאותהחברהבהוןהשקעות .ג

ידיעלהחברהבהוןמהותיתעסקהכלבערכהולאהחברהבהוןהשקעותכלבוצעולא

 .במניותיהאובחברהענייןבעל
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דיבדנדיםחלוקתד.

גובה ,ענפיתגמלקופתהמנהלתרווחמטרתללאהפועלתחברהבהיותה ,החברה

ומתןהחברהיהולנלשםמוצאותאשרבפועללהוצאותיהבהתאםניהולדמיהימעמית

 .כאמורלהוצאותיהמעברהכנסותבחברהשייוצרומבלי ,הקרןילעמיתשירותים

ידנד.דיבלחלקיכולתתהיהולאאיןלחברהכךילפ

ושירותיםמוצריםא.

 :השקעהמסלולי 3בהופועליםלמשפטנים,השתלמותקרןבניהולעוסקתהחברה ) 1

כללי"."משפטניםמסלול •

 .מניות"נים"משפטמסלול •

 .מניות"ללאאג"חם"משפטנימסלול •

בחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההחברהידיעלהמנוהלתההשתלמותקרן

ההון,שוקעלהממונהידיעללשכיריםהשתלמותכקרןהמאושרת 7'הגמקופות

ליוםעדשתוקפו 292מס'באישורהכנסהמסנציבותידיועל ,וחסכוןביטוח

לצרכיכספיםלצבורלעמיתמאפשרתהקרןלעת).מעת(מתחדש 31/12/2019

מס.מהטבותוליהנותמטרהלכלבהלחסוךאוהשתלמות

עלושקעויהנכסיםהדין.להוראותבכפוףשוניםלנכסיםחשופיםיהיויםהעמיתנכסי

לכלהספציפיתותההשקעבמדיניותבהתחשבההשקעות,ועדתשלדעתהשיקולפי

מסלול.

העיקרייםבשווקיםהחברהשלבחלקההצפוייםמהותייםשינויים ) 2

 ,זאתעםיחד .ההשתלמותותקרנבתחוםקהבחלמהותייםשינוייםצופהלאהחברה

והמעבידיםהקופותעמיתי ,בשוקהתחרותועקביקהבחקהשינוייםבעקבות

לכן .בקופותיהםהחסכונותכספיניודאפשרותאתבוחניםעובדיהםעבורהמפקידים

 .לאחרתאחתהשתלמותמקרןמועבריםעמיתיםחשבונותשלותרירבמספר

חדשיםמוצרים ) 3

החברה.ידיעלחדשיםמוצריםהופעלולאהדוחבשנת
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הרהחבלובניהרןהקיעמיתתודאועדמי ) 4

הקרןתיעמיילגבתוניםנ )א

2018 2017 2016 

 :םתייג!ממספר

 2י 122 2,016 1י 899פעילים

 1י 985 1,859 1י 795פעיליםלא

 4,107 3י 875 3י 694ה"כס

 :םתייעמחשבונותרספמ

 2י 127 2י 022 1י 876פעילים

 2,016 1י 887 1י 848פעיליםלא

ונט ,הליםומננכסים

 :ח}"שיפ{באל

 313י 359 313י 240 287,859פעילים

151פעיליםלא ,293 153,095 155,850 

םייצאתותניםונת

 :ח}"שיפ{באל

 794 625 752חדשיםטרפיםצמורבעםבתיומשגמוליםדמי

 47י 255 45י 091 43י 022ליםוגמימדמליםותקב

---םייפעמחדיםגמולמדמיתקבולים

 411 140 515לקופהצבירההעברות

 36י 911 47י 173 33,851מהקופהצבירההעברות

 :םיתשלומ

 29י 116 28י 630 27,568פדיונות

--אחרים
 10י 095 27י 698 9-י 301לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

 :}חש"יפלבא{םכסינמשנגבולהוינידמ

 1,899 1י 836 1,755פעיליםולאפעילים

--- :ח)"שיבאלפ(תקדומהפנבגושניהולמיד
 : }םוזי{באחםיסכמנצעוממולהנידמיג!וריש

 0.41 0.39 0.38ליםיפע

 0.41 0.39 0.38םיפעיללא

--- :ם}י{באחוזותקדמהפצג!וממלוניהדמירשיג!ו

זים}:ו{באחצג!וממרותיישצאותוהשיג!ור

 0.03 0.02 0.03ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

---ערךניירותשלרהישמדמיעמלות
---רותיסחלאהשקעותןיבג

 0.09 0.1 0.09צונייחהולינעמלות

---אחרותעמלות
---מוגבלותתוהוצא
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 :םיפעיללאעמיתים )ב

2018 2017 2016 

קשר:יתקומנותנוחשב

 559 538 533נותוחשבמספר

31ש"ח)באלפי(נטומנוהליםנכסים ,093 29,224 24,000 

 96 117 118ש"ח)באלפי(מנכסיםשנגבוניהולדמי

 0.41 0.39 0.38םימנכסשנבגוממוצעניהולדמישיעור

ין:הדלהוראותבהתאםלגבותהחברהשרשאיתהניהולידמשיעור )ג

2018 2017 2016 

ילפותלגבברהחהתישארשולהניידמרוג!יש

 :)יםזהדין{באחוראותוה

 2.00 2.00 2.00פעילים

 :ם•פע•ללא

 2.00 2.00 2.00קשרמנותק•

 2.00 2.00 2.00אחר

ניהולדמי )ד

שוקרשותבאישורלאמורבהתאםו ,ענפיתגמלפתוכקמוגדרתןהקרתובהי

צאותוהלפיהינםהעמיתיםמחשבונותהנגביםהניהולדמי ,להשניתןןההו

הצבורהתרהימה 2%שלימרבשנתילשיעורבכפוף ,עלובפהיאהוצשהקרן

 .םיתיהעמנותובחשב

הכלליבמסלול 0.38%שלוריעבשהינם 2018בשנתעלובפשנגבוהניהולדמי

שיעור 2017בשנת .מניותבמסלולבמסלול-0.40%ו ,מניותללאח"אגמסלולבו

ללאח"ואגמניותבמסלולים 0.40%ו-הכלליבמסלול 0.39%היהניהולדמי

 .תומני

הגמלבקופתםייוושינותיהתפתחו ) 5

רידהיה .ןהקרידיעלהמבוהליםםכסיהנבסך-5.6%כשלידהריחלהחודהבשנת

מהקופהרותהעבבניכויהקופהאלוהבערותהפקדות(נטושליליתמצבירהנובעת

וכן )ו.mאלפי 31בסךנטוליתישלרהיצב- 2017בשנת( ו.mאלפי 18בסך )ומשיכות

רועיבשתביוחי- 2017(בשנתיהכלללבמסלו 1.73%רועיבששליליתמתשואה

6.52% (, 3.94°/o בשנתתיומבבמסלול)0.63%ו ) 9.78%בשיעורחיובית- 2017-

 ) 4.33%בשיעורחיובית- 2017בשנת(תומניללאאג"חבמסלול

תותחר .ב

בין ,עיםיהמשפמהותייםכיםיבתהלולוכהפעילותתחוםמצוי ,רכבמרפורמתכתוצאה

כמעטהקופותביןעמיתיםודילנהדרךאתפתחההחקיקה .בתחוםהתחרותעל ,היתר
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בהתאםורקאךיעשהעמיתיםאותםשלניודםיכהחקיקהקבעהבמקביל .מגבלהללא

קופותשיווקבעתי,דגםוכךהאחרונותםיבשנ .מוסמכיםמשווקאויועץוע"ילכללים

מורכבת.הינההעמיתיםלעוהתחרותתאוצהתפסהגמל

 .-0.21%כהינוההשתלמותקרנותבשוקהקרןשלחלקה , 2018בדצמבר 31וםילנכון

מצויההקרןשכן ,ספציפייםמתחריםעללהצביעניתןלאהחברהשלידיעתהלמיטב

אשרםיתיעמבצירוףמובגלתהיאבעוד ,הפרטיותתוההשתלמתוקרנכלמולבתחרות

 .בלבדלקרןההצטרפותתנאיעלעונים

לקוחות .ג

בעמיתיםתלות ) 1

תלותלהואיןמעסיקיםעםםיהסדרלחברהןאי .שכיריםדיןלעורכימיועדתהקרן

 .עמיתיםשלמצומצםבמספראובודדבעמית

הקרןעמיתיתואודמידע ) 2

2017 2018 
ממוצעפדיונותשיעור

הירמהצב

הקופהיעמיתשלממוצעגיל

הקופהעמיתישלממוצעותק

13.57% 

48.82 

17.05 

16.21 % 

48.03 

12.84 

9 



החברהכללברמתנוסףמידעגי-חלק

החברהפעילותעלהחליםופיקוחמגבלותא.

בגופיםחוץמיקור' 2018-9-18מוסדייםגופיםחוזרפורסם 3.6.2018םיוב ) 1

 2018-9-35מוסדייםגופיםחוזרבמסגרת 31.12.2018ביוםתוקןאשרמוסדיים'

החוזר . 1.4.2019ביוםלתוקףלהיכנסצפויוהואתיקון'מוסדיים-בגופיםחוץיקור'מ

הסדריםגםכמו ,ואפקטיבייםעדכנייםופיקוחהבקרההסדריברדבהוראותקובע

חוץבמיקורהפעולותשביצועכך ,ייםפוטנציאלענייניםביגודיעםוהתמודדותלצמצום

המוסדיהגוףשלוהפיקוחהבקרהמנגנונישלועצמאותםביעילותםפוגעאינו

-הנמקה'מסמך 2018-10-11ויועציםסוכניםחוזרפורסם 18.7.2018ביום ) 2

שימושמחייבודינשלבמקרהעמיתיםשימורכיקובעהחוזרהיתר,ןיבתיקון.'

למעט ,תיקונו)טרםהחוזרשקבעכפישיחהסיכום(ולאמלאהנמקהבמסמך

שימושהחוזרלהוראותבהתאםכייצויןהשתלמות.קרןניודבעתשימורשלבמקרים

אודותמידעקבלתלשםהפנסיוניתלמסלקהפנייהמחייבמלאהנמקהבמסמך

שימורעלמקשיםאשרתהליכיםקובעזרוהחכיהיאלעילהאמורמשמעותהעמית.

אחרת.גמללקופתכספםאתלהעבירהמבקשיםעמיתים

גמל)(קופותפיננסייםשירותיםעלקוחיהפתקנותפורסמו 16.8.2018ביום ) 3

 .-2018תשע"חשעה),והוראתעסקאות)(תיקוןביצועבשלישירות(הוצאות

1.1מיוםהחלהתקנותלהוראותבהתאם להכירהאפשרותהיתרביןתוגבל 2019.

ולמבוטחיםקופהמכספילעמיתיםבהלוואותהשקעהלצורךשהוצאובהוצאות

יהיההמנהלותהחברותועלישירהכהוצאהעודתוכרלאשזוכך ,פוליסהמכספי

אלו.בהוצאותבעצמןלשאת

מוסדי'גוף'דירקטוריון 2018-9-31מוסדייםגופיםחוזרפורסם 26.8.2018ביום ) 4

 ,תפקידיו ,הרכבו ,הדירקטוריוןחבריכשירותלענייןעדכניותהוראותקובעאשר

התנהלותו.ופןואחבריובחירתאופן ,סמכויותיו

ויציאהכביסהחסמיב.

כדלקמן:היבםהחברהפעילותשלהעיקרייםיציאהוההכניסהחסמי

מנהלת.מחברהעצמיהוןדרישות •

והשקעהבתשתיותהשקעותהמחייבותהוראותלרבות ,ולציהרגהוראות •

 .ושדרוגםתחזוקתם ,מתקדמיםטכנולוגייםבאמצעים

 .הפיננסיתהפעילותותחומיהמוצריםבמגווןמיומןאדםכוחקיום •

 .גמלקופותלנהלוהיתרמנהלתבחברהלשליטהההוןשוקמרשותהיתרקבלת •
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 .לעילאיסעיףראההחברהעלהחלותרגולציההוראותבנושאלפירוט

קריטייםהצלחהיגורמ .ג

 :כולליםבתחוםטייםיהקרההצלחהגורמי ,החברההערכתלמיטב

ההשוואהלמדדיסבירהברמההחברהידיעלהמנוהלתהקרןתשואותשמירת •

 .מתחרותולקרנות

 .והעולמיהמקומיההוןבשוקלתנודותמהירהתגובהיכולתעםמקצועיניהול •

 .החברהבמוסדותהעמיתיםשלנציגותהכללתתוך ,עמיתיםקהלשימור •

 .נמוכיםניהולודמירווחמטרתללא ,יעילניהול •

נמוכהסיכוןרמתעלהמעידה ,הקרןהשקעותשלנמוכהתקןסטייתעלשמירה •

 .הקרןשליחסית

גבוההשירותרמת ,ומיומןמקצועיאדםכוח ,האנוש'המשאבאיכותעלשמירה •

 .והגינותאמינות ,שקיפותעלהקפדהתוך ,לעמיתיםוזמינה

 .ולטוריםרגלשינוייםמענהומתןלחוקציותעלהקפדה •

 .יעילבקרהמערךהפעלת •

השקעות .ד

ההשקעותניהולמבנה

אתמנהלאשרמ"בעערךותניירפסגות ,תיקיםמנהלעםהתקשרההמנהלתהחברה

קופותנכסיניהולעלהאמונהייעודיתהשקעותמחלקתהתיקיםלמנהלהקופה.נכסי

פועלתההשקעותמחלקת .ההשקעות")"מחלקת :(להלןמוסדייםולקוחותמפעליות

באפיקיהמתמחיםהשקעותמנהליומונההערךרותנייבחברתההשקעותל"סמנכתחת

פעילות .ן"ונדלאלטרנטיבייםנכסים ,חו"לני"ע ,אג"חמביות,-השוניםההשקעה

המע.בירות ,ההשקעותביתשל ) BUY Sן DE (מחקרמחלקותתומכותההשקעות

 ,מחקר-מקרוומחלקתולםובעבישראלונותהשהחברותעלשוטפיםוניתוחיםסקירות

מרוכזתסחירותלאהשקעותפעילות .והשווקיםהכלכלהמצבעלסקירותהמספקת

מותאמותהלוואותהעמדתוכוללת ,ההשקעותביתשלסחירותלאהשקעותמערךתחת

 .וגידורהשקעהבקרנותוהשקעהיםטרויקפוןמיומלחברותסחירותלא

ההשקעותניהולאופןתיאור

החברהשלהדירקטוריוןשלההשקעותלמדיניותבהתאםנעשיתהנכסיםהשקעת

ותההשקעועדתמתכנסתלשבועייםאחתההשקעות.ועדתלהנחיותובהתאםהמנהלת

שלהכלכליתמהמחלקהומיקרומאקרןסקירותבפניהותומוצג ,המנהלתהחברהשל

בתמהילהשינויעלהקופהשלהרפרנטההשקעותממנהלוסקירהההשקעותבית

 ,כןכמו .שוניםביצועלמדדיבהשוואהותהקופוביצועיקודמתלוועדהביחסההשקעות

 ,קייםאם ,רךהצוולגביהשוקהתפתחויותלגביהערכותיואתההשקעותמבהלמוסר
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לאפיקיםבנוגעהחלטותהוועדהמקבלת ,דיוןלאחרההשקעות.מדיניותבהתאמת

כללבדרךדנהאינהההשקעותועדתהקופה.שלההשקעותותינילמדוגעובנהשונים

ערךבניירותהשקעות)ועדתאשורהמחייבותבעסקאותמדוברכאשר-חריגים(למעט

מסוימים.

לרמתיחסיבאופןההשקעותמנהלידיעלמיושמתהחברהשלההשקעותועדתמדיניות

הוועדה.בידיושהותירההדעתלשיקולובהתאםמסלולבכלשנקבעההסיכון

שללהמלצותבהתאםההשקעותמנהלידיעלנעשיתהחובואגרותהמניותבחירת

מהם.המתקבלותהחברותולניתוחיההשקעותבביתהמחקרומחלקותהמקרןמערך

בהתאםמט"חחשיפותגידורלצורךבעיקרמיושמתהחברהשלהגידורמדיניות

הדירקטוריון.שלההשקעותלמדיניות

אנושיהוןה.

פיעל .חוץבמיקורכספיםומנהלמנכ"למעסיקההחברהעובדים,מעסיקהאינההחברה

 .מעביד-עובדיחסיקיימיםלאההתקשרותהסכם

ועםלחברההשירותיםנותניעםבשיתוףשוטףבאופןמבוצעותהמשרהלנושאיהדרכות

 .המתפעלהבנק

מדיניותראה .להסכמיםבהתאםקבועחודשיתשלוםעלמבוססמשרהלנושאיתגמול

 . http://gסס. gi/akyAdsבכתובתהחברהשלהאינטרנטבאתרמשרהנושאיתגמול

 .להלןדיפרקראהבחברהמשרהנושאיאודותלמידע

הפצהושיווק .ו

ו/אולמשווקיםעמלותמשלמתואינהשיווקאוהפצהבהסכמיהתקשרהלאהחברה

 .ההשקעותמנהלבאמצעותמבוצעתהקרןשלהעמיתיםשימורפעילותפנסיונים.יועצים

שירותיםונותניספקיםז.

-באמצעותםמבוצעתהחברהשלפעילותהליבתאשר ,עיקרייםספקים 2לחברה

 .הקרןהשקעותוניהולהעמיתיםחשבונותתפעול

הקרןתפעול ) 1

או ,ובמשרדיםבציוד ,אדםבכוחלרשותוהעומדהמנגנוןבאמצעותהפועליםבנק

הקרןלתפעולהנחוצותהפעולותאתמבצע ,על-ידיושיוסמךאחרגוףבאמצעות

בהתאםהכול ,הקרןפעילותעלהמפקחיםולגופיםלעמיתיםדוחותמתןזהובכלל

הנכסיםמסךלשנה 0.07%הואהפועליםלבנקהתשלוםשיעור .התחיקתילהסדר

 .קודמתלשנהבדומה ,המנוהלים

הודעהלחברההפועלים)(בנקהמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

אתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסייםכוונתועלמוקדמת

החברה .מ"בעיהופנסגמלמלםלחברתהגמלקופותלתפעולהמשמשותהמערכות

ביןההסתדרותשקיימהתחרותיהליךבמסגרת(כוללהשונותהאפשרויותאתבחנה
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אתוסיכמהבע"מיהפנסוגמלמלםבחברתורלבחוהחליטההשונים)המתפעלים

מבנקלתפעולמשמשותההמערכותבהעברתםעיכוביבגלל .המסחרייםהתנאים

למבערהקושרותדנרשותבקרותביצועשלוב ,בע"מסיהנופגמללמלמהפועלים

למועדנכוןהעברהמועד )םהפועליבנקבהסכמת(נדחה-המעבריושלםבטרם

חברתעםומתןמשאהחברהמנהלתבמקביל . 2019יונילחודשהכספייםדוחותה

 .התפעולהסכםשלהמלאהנוסחלעבע"מפנסיהוגמלמלמ

הקרןתוהשקעניהול ) 2

 0.035%הואלפסגותהתשלוםשיעור .הקרןשלהשקעותכמנהלמשמשפסגות

מת.ודקלשנהדומהב ,המנוהליםהנכסיםמסךלשנה

קבוערכוש .ח

 .קבוערכושיןאלחברה

 ,הפועלים)נק(בהמתפעלשלמערכותהיכןהחברהאתהמשמשותהמחשובמערכות

 .ותמערכשלרכישהאומערכותיתוחפלעתידיותתוכניותחברהלןאיךכילפ

עונתיותט.

במעמדחשבונותלבין ,)דמבעיובדו(עשכירבמעמדותונחשבביןלהבחיןישזהחוםבת

 .)דבלבהעמיתקדות(הפעצמאי

פלגומתורתמהמשככשיעורנגזרדותפקההתזריםשכירבמעמדשבחשבונותבעוד

ההפקדותתזריםעצמאיבמעמדשבחשבונותהריהשנהכלפניעלאחידהבצורה

העמיתיםשלהמזומניםריםותזמסמשיקוליאתז ,מסהשנתוףסלקראתבעיקרמתרכז

שעמיתימכיוון .המסשנתוףסלקראתקריבעהנערכתההסברהותילפעהגברתןוכ

 .יםעמיתהפקדותייןלענעונתיותלחברהןאי ,שכיריםדיןיורכעהינםהחברה

םייוחשמבלתינכסים

וזיכיונות.ותונרישי ,מסחריסימנ ,יםנטפטלרבות ,רוחניקנייןנכסיאיןלחברה ) 1

ידיעלקוחזוממתופעלהמאגר ,ןהקרעמיתישלעדמימאגרקייםהחברהותברש ) 2

במסגרתלעמיתים.המידעחזוראאתרתפעוללעגםאחראיאשר ,המתפעלהבנק

לבקרותהתייחסותקיימתהפועליםמבנקשנהמידיהמתקבלן-SAE3402המסמך

מנהליידעלהמתפעלהבנקמולשנתיותבקרותמבוצעותוכן ,המידעמאגרןלעניי

 .במסמךיםולכלשאינםםיהנושאלענייןההחברשלהמידעאבטחת
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סיכוןגורמי .יא

 :החברהעלהחליםהסיכוןיורמגטיםרמפולהלן

התמודדותדרכיהסיכוןגורםשלההשפעהמידתהסיכוןגורםהסיכוןסוג

המנהלתהחברהעל

השפעההשפעההשפעה .

קטנהבינוניתולהגד

המתכנסתותהשקעדתועהמנהלתרהלחב vאתמאפיינתהותודתילתנההשקעותתיקלשחשיפהמאקרןסיכוני

הצורךדתבמיפעולותונוקטתלשבועייםאחתשפעתומזותדתיוותנ ,"לובחובארץהכספיםשווק•

מנהל ,הקרןידיעלהמנוהלההשקעותבתיקוןכגהם,עלישליטהאיןברהלחאשררביםורמיםמג

שוטףבאופןפעולותמבצעהקרןשלההשקעות .ואינפלציהמטבעות ,תיבירבשערישינויי

ההשקעותמדיניותבמסגרתתוההשקעבתיק

 .החברהידיעלבעהשנק

עמיתיםלשימורלותופעמבצעתהחברה vוןבחסכתשקעוהלהעדפתוגעהנבכלרויבהצטעמיענפייםוניםסיכ

לוחותבמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשים .ארוךלטווח

 .ציהולהרגבהוראותעיםוב i7ההזמנים

פהיאכנהוממשלבשירותיהםנעזרתהחברה vלפיקוחכפופההחברהפעילות-ברגולציהייםונשי

תלרבו ,םשוטפישירותיםלקבלתמשפטיויועץאיהלפיכך ,שוניםיםרגולטוריםרמוגמטעםואישורים

עלותלהחהדיןהוראותאחרבמעקניהולניותימדמשיקוליתגבלומומושפעתלהיותעשויה

ןבהההעמידופוואהחברהבתחום.ה i7י i7חומשינויילהאיםגורמידיעלהמוכתבים

עמיתיםלשימורפעולותמבצעתהחברה v .העובדידיעלהגמלקופתתוזהירתחב

ותחלובמסגרתכספםאתלמשוךהמבקשים

וכן ,יהצולהרגבהוראותהקבועיםםהזמני

1i7מעסמולשונותולותפע  .ם 1

מערכתידיעלהעמיתיםחשבונותלוניה vרישומם ,הכספיםלהפקדתהנוגעבכלתפעולייםניםיכוסוניםסיכ

קבועבאופןתמבוקראשר ,הבנקשלהמחשוב .העמיתיםותלחשבונושיוכםמיוחדים

ותיותקופתותשוטפותרבקלרבות ,שוטףומנהלתלחברה

המנהלת.החברהידיעלהמבוצעות

אכיפהממונהשלתיהםבשירונעזרתהחברה vיהצרגולהוראותוםיקמאיוצאהכתםמשפטייסיכוניםסיכונים

לרבות ,וטפיםששירותיםבלת i7למשפטיויועץבאופןלאכוףאפשרותהיעדר ,ברההחעלהחלותשונותמיוחדים
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התמודדותדרכיהסיכוןגורםשלפעהההשמידתהסיכוןגורםהסיכוןסוג

המנהלתהחברהעל

השפעההשפעההשפעה

iוטנהבינוניתגדולה

עלהחלותהדיןהוראותאחרמעקבהולינבתביעותלהפסדןכויהסוכןהסכםשלומויקמשפטימנהלתלחברה

 .בהןהעמידהןואופהחברההחברה.נגדכגשוויש

עליההחלותהדיןוראותהלבהתאםהקרןניהול vעליעלהשפעשויהאשרהחברהןיבמוניטפגיעה

לעמיתיםיעילבאופושוטףשירותומתן .בההעמיתיםומספרנכסיההיהף ,פעילותה

סיכוןמגורמימושפעתהחברהבניהולהגמלקופתשלסיכונים

וסיכוניםענפייםםיסיכונמאקרו,סיכוניותלרב ,שוניםבעליהקופות

עלישפיעושיתרחשו,ככלאלה,יםונסיכגיאוגרפים.השפעה

ינההההשתלמותקרןשניהולהמנהלת,החברהעלמהותית

 .היחידהפעילותההחברה

 .ההוןשלההנהלהסiוירתדוחראהניםכויהסרוטילפ

פעולהשיתוףוהסכמימהותייםהסכמים .יב

 .ולהפעשיתוףהסכמיואהרגילםיהעסקממהלךהחורגיםתייםומההסכמיםןאילחברה
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 1 . ··---~-- .דייתאגממשלהיבטיד-חלק . .--- [

המנהלתברההחשלםוריהדירקט .א

לשבנעד

וודעותיודביקרטוריוןחברות
השכלההחרבה,מומחיותעבל

בן
בחשמוהתעסקותואתירךחברהחשבואנית

 .ת.זמפסרשם
שנת

נתינותמען
חיצוינ

האחרונותהשניםלתיתחבת,אותיסנופינ
משפחה

לשעבל/פנימיהליד
בהןותרוהחבכהונהחברהכשירות

ענייןודעתועדת
וןרקטורייד

השקועתביקורת
דכירקטורמשמשאוקשורהמקצועית

ענייובעל

התקופה•הודה

-עו"ד 1.2001-כשירותפנימיחברחבר•שראלית 20 1939 30363618ייןשט
ירושלים ) 1 (

ראשוןתואר 1ד"עו

 LL.Bבמשפטים

כפר
 MBAושניותואר

תמיר
 .עסקיםבמ•נהל 6.2013•שראלית 1962 57711699

 ) 2 (סלע
--כשירותפנימיחבר

מנחם
דיןבעריכתעוסק

גמלקופותובניהול

ענפיות

ארות :השכלה

ושניראשון

 .במשפטיםחוביטשרנ

-דיןעורך :תעסוקה 8.2014-כשירותפנימיחבר•שראלית 60/2סקי 1980 40306144פרג'וןטל
בפרקליטותירושלים

המחלקה ,המדינה

 .הכלכלית
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לשדבוע

הכשלהחרבה,הותימומחעבלויוועדותטוריוןקרידבברותח

חבשמותוקוהתעסךיאתרחברהתנאיובשח
בן

החמשפצויניחשנת  . r .תרמפסשם
הידל

תונינתזעמ

נימיפ/
תוהאחרונניםשהתחילת ,בתותא• ouפיו

לעלשב
תדועועדת

 tבהחתוהחבהנכהוהרבחתירושכ
עניין ןרקטוירויד

ועתשקהרתוביק
רורקטדכישמשמואקשורהתיעומקצ

ונייעבעל

תואר :השכלה

ושניראשון

במשפטים.

דין,ךעור :תעסוקההדיהו
יצחק

 20המכבי 1975 13902887
מריקאיתא

11-תוכשיריפנימחברחבר .2014 
ייעוץלקתחמ

-תיישראלו רדוןגו
משרד ,קיקהחוהרתאפ

מזכירהמשפטים,

איגודשלבפועל

המשפטנים

 .בהסתדרות

שניתואר :השכלה

 ,עסקיםבמנהל

ראשוןתואר

 .בכלכלה
צ"דח ,עוץיי :עיסוקמדרכי תידור

-מרכזיםבהדסה 5.2016-רותיכשפנימי--ךיי 1 •תישראלי 14זעיאר 1959 55999460 נגריז
א"ת

צ"דח ,רפואיים

חברהרביטיבש

נציג ,מ"בעלביטוח

ביתמעסיקיםרוציב

 .לעבודההדין

בעל ,כשירות
יצחק

5214218 1939 
א 30עמרי

חבר"ר 1 •חברישראלית
מומחיות

-יועץ-חיצוני 2.2016 נאיתוחשבאביבתלשילון

נסיתנופי
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-~~ " -
-עובדלש

' 111 
השכלה ,החרבהמומחיותבעל וועדותיודביקרטוריוןחברות

בן
בחשמעסקותווהתאתריךחברהחשבונאית

משפחהצונייחשנת  ..זתמספרשם
לידה

נותינתמען
מיי/פנ

האחרונותהשניםתחילת ,בתאוופיננסית
לשבעל

ועדתועדת
בהןוהחברותכהונהחברהכשירות

ןייענ וןידירקטור
השקעותביקורת

כדירקטורמשמשאוקשורהמקצועית

ענייו.בעל

 .שכ•תואר :לההשכ

•ו"רןסג :תעסוקה

לאיגודהאגףלברמןיז
-בהסתדרות •מקצוע 8.2016-כשירותיפנימברחראלית•ש 37שאול 1957 54710579אמיר•רון

חבר .החדשה רחובות

החברהדירקטוריון

 .רחובותהכלכלית

ןראשותואר

מחשביםבהנדסת

ת"אב'וא

מנהלשכ•תואר

נסב•זןודונלעסקים

סקול

בקרןשותף

 Eightשקעותההפרדס
ע•רד

-- Rס ads Ventures 11.2018כשירותפנימיחבר•שראליתקרית 12 1977 33658824 דורחיים
החל Fideן ityאונו

 2018מספטמבר

בקרןתףוש

v8 סinn ןSingte 

עד 2013מפברואר

 2018ספטמבר

רודבע•דרדירקטור

בע"ממיזמים
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--
שלדעוב

J ווועדותיוןוריטקרדביתורבח
השכלההחברה,מומחיותבעל

משחבתווסקעוהתיךראתחברהיתנאחשבו
ןב

חהפשמניצוחיתשנ
 . r .תפסרמםש

לידה
נתינותמןע

מיינפ/
ונותראחהםנישהתלחית ,בתואתינספינו

עלבלש
ודעתעדתו

ןהבתוהחבחכהונההחברותשכיר
ןיינע

טקירד ירוןו
קשועתהיבקורת

ורטדכיקרשמשמאוקשורהתעיוצמק

ינעיועבל

BA ומדעיבכלכלה

 MBA ,המדינהנחל
-עסקיםמינהל 3.2018-כשירותפנימיחברחברישראלית 8ערוגות 1944 5831060ן tאוראבי

העיןראש

ארגוני Yועי

 31/5/2018ביוםנתווכהסיים ) 1 (
 8/5/2018םוביכהונתוסיים ) 2 (

משרהשאיונ .ב

ב.ן /ן"ג!ננ.ג!ל

שלמשפחה

משרהנושאנ.חנ.רהדתפקי

שנח
נ.ג!לשלאואחרנ.נ.ג!לוארהוקשלתתחינריאח

טג!טג!תנואחרוםישנ-5נ.יוןסינוהשכלה ill!illתוגחינחפ;וידלידהח.ז. 'מסשם

--עוסק ,בכלכלהןראשוותוארבמשפטיםראשוןתואר 6.2013ישראליתסמנכ"ל 1981 043503143יצחקעו"ד 1
 .ענפיותגמלiוופותובניהולדיובעריכתןמירו

--מהאוניברסיטהוחשבונאותבכלכלהראשוןתואר 03.2010ישראליתמנהל 1966 058351750ראובן"חרו 2
 ,רו"חושוח'סוויריבמשדרשותף .בירושליםהעבריתכספיםסווירי

חברהבעל .פנסיהוקרנותגמלבקופותהתמחות

 .בiורהולייעוץ

-- .סיכוניםלניהוליועץ ,אקדמאיתהשכלה 5.2010ישראליתמנהל 1975 038371589אנוייסבלניר 3
סיכונים

-- .חקלאיתבכלכלהשניתוארביחב"ל,ראשוןתואר 11.2015אמריקאיתועדתיו"ר 1955 13939111כץיונתן 4
ההשתלמותנותבקרי 11/2015עדבבד"לירקטורדראליתוישהשקעות-

חשמלחברתשלנח"צ

--עוץייוניהול"דועועסקיםבמנהלסמכתומכלכלנית 3.2014ישראליתחברת 1950 65245995פינטוטובה 5
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וווווו~~~עותווווו

המנהלתבחברהגמול.תמדיניות .ג

בהליךבשויגמוסדייםםיבגופמשרהשאיונלותגממבנהכיקובע )"חוזר"ה :להלן( "מוסדייםבגופיםתגמולמדיניות" 2014-9-2מוסדייםגופיםחוזר ) 1

עולההתגמולשמבנהחילהבטהצורךןילבתיהםוהצלחעלמשרהנושאילתגמלהרצוןביןראויאיזוןשיאפשרועקרונותעלויושתתדרומסמייפנ

 .זמןלאורךהמוסדיהגוףשלארגוניתהכללהאסטרטגיהועםהחוסכיםטובתעםאחדבקנה

 ,השקעותבניהולבפועלםיסקוהעמשרהשאיונשלותלרב ,משרהשאיונשללותגמתומדינילקבועברהחהנדרשת ,החוזרתולהוראבהתאם

מדיניותכיקובעהחוזרברה.חהברווחיו/אוצועיםיב ,בהצלחותיותלו/אוכפוףלהםהניתןשהתגמולככלוזאת ,זרובחהמפורטיםלעקרונותבהתאם

 .המוסדיהגוףשלןהסיכותניוידלממעברניםוסיכלנטילתציםיתמרוריצתשלאכךגובש.תהגתמול

םיציתמרעולמנמנתעלעיםובביצתותלללאעוקבלותגמנהיה ,השקעותלובניהםהעוסקילרבות ,המשרהנושאילתגמולבנוגעהחברהתיונימד

שלוניםיכהסניהולמדיניותועםהחברהשבניהולהקרןיעמיתבתוטעם ,החברהשלהטווחארוכייעדיהעםעקבייםשאינםסיכוניםנטילתושיעודד

 .החברה

 :מרכזייםםידיתפקלבעליששולמוםילוהתגמוטריפ ) 2

םיחראםגתמוליםיתרושיורבעבםמגתוליםיהגתמולמקלבפרטי

לשוםת

 'דמיידמדמימבוססכשרהזקחהרשיעוהיקף '

דיתפקםש
' 

כ"סהחראשכיחתתיבריראחעמלהץוייעניהולתיומגקנמע )נm(אבלפיברהחהבהוןשמרה
' 

 217--------- 217-מ•קורמנכ"לתמירעו"ד

חוץסלע
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176 - - - - - - - - - 176 - מיקור כספיםמנהל ראובן ח"רו

חוץ סווירי

126 - - - - - - - - - 126 - רקומי במ מיפנירק באיו רו"ח

ץוח רובן-ד

69 - - - - - - - - - 69 - !עדתחבר יצחק ,דירקטוריוןחבר עו"ד

קורתיבועדתיו"ר ,השקעות שילון

49 - - - - - - - - - 49 - רומיק סיכוניםהלנמ ניר

חוץ ובסיאבלי
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פניםמבקר .ד

אישייםפרטים

שם

כהונהתחילתתאריך

 .דורבןיואברו"ח

.1996 

ערךבניירותהחזקה

שלבני"עמחזיקאינוהפניםמבקר ,החברהידיעתלמיטבגוףשלאוהחברהשל

 .אליהקשורגוףשלאוהחברהאליהקשור

עסקייםקשריםאיןהפניםלמבקר ,החברהידיעתלמיטבאועסקייםקשרים

קשורגוףאוהחברהעםאחריםמהותייםקשריםאומהותייםמהותייםאחרים

 .אליה

החברה/נותןעובד

 .חיצונישירותיםנותןחיצונישירותים

שהואאחריםידיםקתפ

עצמאיעוסקהינווכן ,בחברהאחרתפקידממלאאינוהמבקרומחוצהבחברהממלא

 .וייעוץחשבוןלראייתמשרדובעללה

העסקההיקף

בשנהשעותמספר

הפנימילמבקרסיוע

אחריםגורמיםע"י

בחברה

תגמול

שלהגתמולדרך

היקפווהפניםמבקר

ערךבניירותתגמול

שעות 500כ-היההדוחבתקופתהפנימיהמבקרעבודתהיקף

שנתיתרבדהוהעבלתוכניתבהתאםנקבעוהואותישנת

ןאיומוחזקותחברותאיןלחברה .שבוצעכוניםיסמסקרהגנזרת

הושקעוהאמורותהביקורתשעותכלולכןבחו"לפעילותלה

 .בארץובפעילותעצמהבחברהפנימיתבביקורת

לחוק 9בסעיףכאמור ,חופשיתגישהניתנההפנימילמבקר

מתמדתגישהזהובכללו-1992התשנ"ב ,הפנימיתהביקורת

לנתוניםלרבות ,ןהקרשלהמידעלמערכותאמצעיתובלתי

כספיים.

העבודהלשעותבהתאםהינוהפניםלמבקרהתגמול

החברותרשותידיעלהנקבעלתעריףבהתאם ,המתוקצבות

 .פנימייםלמבקריםהממשלתיות

ערךניירותהעסקתומתנאיכחלקהפנימילמבקרניתנולא
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העבודהלשעותבהתאםבויההפנימילמבקרהתגמולהתייחסות

ולפיכך ,הביקורתלתוצאותבהתאםמשתנהואינו ,המתוקצבותלשאלתהדירקטוריון

תגמול ,הדירקטוריוןלדעת .רתוהביקתותוצאעלמשפיעאיבנושעשויהההשפעה

 .המקצועידעתושיקולעלמשפיעאינוהפנימיהמבקרהמבקרלגתמוללהיות

הפעלתעלהפנימי .

המקצועידעתושיקול

מבקרחשבוןרואהה.

 .חשבוןרואי-ושות'ביטראן ,גורודנסקי-החברהשלהמבקרהמשרדשם ) 1

ביטראן.יעקברו"ח-המטפלהשותףשם ) 2

 . 2016ביובי 29-כהונהתחילתתאריך ) 3

 :) li!.Iי(באלפהמבקרזכאילוהכוללהשכר ) 4

2018 2017 

 87 73ביקורתשירותיבגיןשכר

--לביקורתהקשוריםשירותיםןיבגשכר

--מיוחדיםמסשירותיבגיןשכר

--אחריםשירותיםבגיןשכר

הממשלתיות.החברותרשותבהוראותלקבועבהתאםנקבעהמבקררו"חשלשכרו

בנוסחהינםהגמלוקופתהחברהבדוחותהמבקרהחשבוןרואהשלהדעתחוות ) 5

האחיד.

הגילויועלהכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותו.

הגילויילגבונהליםבקרותהערכת

הבקרותשלהאפקטיביותאת ,זהבדוחהמכוסההתקופהלתום ,העריךהדירקטוריון

םיהכספומנהלהמנכ"ל ,זוהערכהבסיסעלהמנהלת.החברהשלהגילוילגביםיוהנהל

המנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהחברהשל

המנהלתשהחברההמידעעלולדווחלסכם ,לעבד ,לרשוםמנתעלאפקטיביותהבן

עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםיהשבתבדוחלגלותנדרשת

 .אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בבקרהשינויכלאירעלא 2018בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראו 'מהותיבאופןהשפיעאשרכספיחודיועלהמנהלתהחברהשלהפנימית

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןעילהשפ
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החברההחלטות .ז

החברות.לחוק 225סעיףלפיפעולותלאישורהחברהנדרשהלאהדוחבתקופת ) 1

אישוריםהטעונותבהמשרהילנושאהחברהביןעסקאותנעשולאהדוחבתקופת ) 2

 .החברותלחוק ) 1 ( 270סעיףלפימיוחדים

וכןמקצועיתאחריותביטוחפוליסת ,משרהונושאיםידירקטורביטוחסתיפוללחברה ) 3

 .לדירקטוריםאישיותתאונותביטוחפוליסת
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למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

בע"מ

הדירקטוריוןדוח
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הדוחבתקופתוהתפתחויותאירועיםמגמות,א.

 ,הנסקרת)התקופה(להלן 2018בסיכוםבבורסהםיהסחירהערךניירותבמדדיהשינויים

כדלקמן:היו

2018 

הכלליהמניותמדד

60 SME 

 125ת"אמדד

 35ת"אמדד

-3.9% 

-23.0% 

-2.3% 

-3.0% 

-6.8% 

-1.5% 

0.8% 

להמרהאג"חמדד

כלליאג"חמדד

לצרכןהמח•ריםמדד

וריביתתקציב ,אינפלציה

במהלך .-2017ב 0.4%שלהיעללעומת-0.8%ב-2018בעלהלצרכןהמחיריםמדד

שסביבתלאחרריביתהעלאותשלבתהליךלהתחילכוונתועלישראלבנקאותתהשנה

השנהבמהלך ,ואכן .המחיריםיציבותיעדשלהתחתוןהגבולמעלתתייצבהאינפלציה

מה ,האינפלציוניותהציפיותגםכמוהתחתוןהגבולמעלהתייצבהשנתיהאינפלציהקצב

בחודש 0.25%שללרמה"אנ-0.15בהריביתאתלהעלותישראלבנקלהחלטתשהוביל

 .בשווקיםכללמתומחרתהייתהלאזוהעלאהשכןהשווקיםאתשהפתיעבצעדנובמבר

החדההירידהרקעעלהתמתנההאינפלציהסביבתהריביתהחלטתמאזכילצייןחשוב

 2018כןועלמטהכלפיהפתיעהדיורסעיףגםדצמברחודשובמדדבעולםהנפטבמחירי

 .המחיריםיציבותיעדשלהתחתוןמהגבולנמוכהאינפלציהעםכאמור, ,הסתיימה

גידולהמהוויםשקליםמיליארד-306.3בהסתכמו 2018בשנתממסיםהמדינההכנסות

מיליארד 377.5עלעמדואשראי)מתן(ללאההוצאותסךמנג,ד . 3.6%שלנומינלי

האזרחייםהמשרדיםשלההוצאהשיעורינואר-אוקטוברבחודשיםכילצייןחשוב .שקלים

החודשיםבמהלך ,זאתעםאשתקד.המקבילהלתקופהביחס 7.5%עלבממוצעעמד

השנה.בסוףבהוצאותמשמעותיתעצירהרקעעלהתהפכהזומגמהנובמבר-דצמבר

 , 5.3%שלתכנוןלעומת-6.2%בעלוהאזרחייםהמשרדיםהוצאות , 2018שלבסיכומה

לעומת-3.5%בעלוהביטחוןמערכתהוצאות ,בנוסף .שקליםמיליארד 2.2שלחריגה

לתקציבביחסשקליםמיליארד 2.6שלחריגה , 0.5%-שלשלילימתוכנןגידולשיעור

מהתוצר 2.0%לעומתליעד)(בהתאםמהתוצר 2.9%עלעמד-2018בהגרעון .המקורי

 .-2017ב

לספטמבר-17ב(פורסםהתשלומיםמאזןשלטףוהשבחשבוןהעודף-התשלומיםמאזן

מיליארד-1.8בשפורסם)אחרון(נתון 2018שנתשלהשלישיברבעוןהסתכם ) 2018

ארבעתעלבמבט .השניברבעוןשנרשםלעודףבדומהעונתיות)ימנוכ(נתוניםדולרים

כ-םיהמהוודולרמיליארד 7.1עלעמדהשוטףבחשבוןהעודף ,האחרוניםהרבעונים

מהתוצר. 2.0%

המגיותשוק

ב-ירד 125ת"אמדדאח,דכל o/3.0°ב-ירדו 90ות"א 35ת"אמדדי , 2018שנתבסיכום

 DOWה-ומדד-S&P500המדד ,בארה"ב .-23.0%בירד SME-60הומדד 2.3%
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JONES 3.5°ו- 4.4%שלשליליתתשואהרשמו/o ה-ומדדבהתאמהNASDAQ ב-ידר

-8.1%בירדהצרפתי CACה- ,-10.3%בירד-STOXX600המדד ,באירופה . 2.8%

ירד MSCן EM-המדד ,המתעורריםובשווקיםבאסיה . 18.3%ב-ירדהגרמני DAX-וה

ב-ירדיהיפנ Nikkeiה-ומדד-23.6%בירדהסיני CSן 300מדד ,(דולרית)-14.5%ב

10.4% . 

הנגזריםשוק

מיליון-30.2בהסתכם 35ת"אמדדעלתובאופציהמסחרמחזור , 2018שנתבסיכום

עלעתידייםבחוזיםהמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חטריליון-4.64באואופציהידותיח

באופציותהמסחרמחזורהסתכםהמט"חבשוקחוזים.-3659בהסתכם 35ת"אמדד

אירו/שקלבאופציותהמסחרמחזורהבסיס.נכסבמונחיש"חמיליארד-495בדולר/שקל

 .הבסיסנכסבמונחיש"חמיליארד-25בהסתכם

מדינהאג"ח

במהלך 1.4%שלרידהינרשמההמדדצמודבאפיק-מדדצמודותממשלתיותח"אג

עלושנים) 2-5 (נוניותיוהב-1.2%בירדושנים) 5-10 (הארוכותהחובאגרות . 2018שנת

 .-0.2%ב

 1.2%שלירידהנרשמהקבועהבריביתהשקליבאפיק-צמודותלאממשלתיותאג"ח

ירדשנים) 2-5 (הבינוניוחלקו ,-2.6%בירד )םישנ 5+ (הארוךחלקו . 2018שנתבמהלך

 .-1.1%ב

קונצרניאגח

תלומדדיו 1.1 %-בירד 20נדבותלמדד ,הקונצרנייםהאג"חבמדדי 2018שנתכוםיבס

תשואותומדדצמודות-יתרמדד ,בהתאמה.-0.8%ו-0.4%בירדו 60בונךותל 40בונד

 .-0.6%בעלהצמודות-בנקיםבוגדתלמדדומנג,דבהתאמה-4.6%ו-0.5%בירדו

ב-עלה 20בוגדתלמדדשלווחהמר .מרווחיםבפתיחתננעלההשנההמרווחיםברמת

בנקיםבוגדתלומדדנ"ב-149לנ"ב-33בעלה 40בוגדתלמדד ,נ"ב-157לנ"ב 36

נ"ב-152בעלהשקליבוגדתלבמדדהמרווח ,השקליבאפיקנ"ב.-87לנ"ב-14בעלה

אג"חבאמצעותש"חמיליארד 48.2גייסוהחברות ,באפיקהוןגיוסיבגזרתנ"ב.-300ל

אשתקד.לגיוסיםבהשוואה 24.2o/oשלירידה , 2018בשנת

הדוחבתקופתהקופהשלההשקעותפעילות

כללימסלול

ההשקעות.וועדתהדירקטוריוןע"יהנקבעתההשקעותלמדיניותבהתאםמנוהלתהקופה

 16.4כ-שלבהיקףבארץמניותנרכשוהמניותבאפיקהפעילותבמסגרת , 2018במהלך

סלותעודותמניותנרכשוכןכמו . li!.Iמי 16.8כ-שלבהיקףבארץמניותונמכרו li!.Iמי

 . li!.Iמי 43כ-שלבהיקףבחו"לסלותעודותמניותונמכרו li!.I 'מ 29.9כ-שלבהיקףבחו"ל
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קונצרניחובאיגרותנרכשוהקונצרניבאפיקהפעילותבמסגרתהרביעיהרבעוןבמהלך

 .ח"ש 'מ 21-כשלבהיקףתוצמודאג"חונמכרו li!Jימ 8.3-כשלבהיקףמדדצמודות

 . li!Jמ'-12.5כונמכרו li!J 'מ-7.4כנרכשושקליותהקונצרניהחובבאגרות

-כשלבה•קףשקליותממשלתיותחובאגרותבקבוהממשלתיבאפיקהפעילותבמסגרת

חובאגרות.באפיק li!Jמ' 40.5-כשלבהיקףל•קשממשלתיח"אגונמכרו li!J 'מ 39.2

צמודקונצרניח"אגבאפיק .ח"שמ' 3כ-ונמכרוש"חמ' 16כ-בקנוצמודותממשלת•ות

צמודלאקונצרניח"אגבאפיקזה.באפיקמכירותללא li!J 'מ 0.9כ-נרכשוסחירלאמדד

-כנרכשוח"מטצמודאג"חבאפיק .זהקיבאפמכירותללא li!Jמ' 3כ-נרכשוסחירלא

זה.באפיקמכירותללא li!Jמ' 1.8

 . li!J 'מ-16.9כונמכרו , li!J 'מ-15.2כברכשו )קרבות(ללאל"בחוח"אגבאפיק

 . li!Jמ'-3כובמכרו li!J 'מ-3.4כנרכשול"חוח"אגתובקרנ

מניותללאמשפטנים

 .ממשלתיותחובתולאגרגבוההחשיפהרמתעללשמורהקרןהמשיכה , 2018במהלך

ונמכרו li!J 'א 78כ-שלבהיקףמדדצמודותקונצרניחובאגרותנרכשוהפעילותבמסגרת

ונצרב•ותקחובאגרותבאפיק . li!J 'א 64-כשלבהיקףמדדצמודותקונצרניחובאגרות

החובבאגרותהפעילותבמסגרת . li!Jא' 38-כונמכרו li!Jאלפי 50-כנרכשושקליות

הפעילותבמסגרת . li!J 'א 161-כובמכרו li!Jא'-301כנרכשותוהשקליהממשלתיות

במסגרת . li!Jא' 6-כונמכרו li!J 'א-114כנרכשומדדצמודותממשלתיותחובבאגרות

זה.באפיקרותימכללא , li!Jא'-10כנרכשוח"המטצמודותהחובבאגרותהפעילות

ללא , li!Jא'-20כנרכשוסחירלאצמודלאקונצרניהחובבאגרותלותיהפעבמסגרת

 .זהבאפ•קמכירות

 .במסלולהעמיתיםומשיכותלהפקדותבהתאםהכל

מב•ותמסלולמשפטנים

ההשקעותותימדינלפילמניותגבוההחשיפהעללשמורהקופהכהיהמש , 2018במהלך

-170כשלבהיקףבארץמניותנרכשוהמניותבאפיקהפעילותבמסגרתלקופה.שנקבעה

אי 892-כונמכרו li!Jאי 305כ-נרכשוחולמניותבאפיק ' li!Jאלפי 525-כונמכרו li!Jיא

li!J .יא 82-כנמכרוהצמודהקונצרניבאפיקli!J , הקובצרניקיבאפזה.באפיקרכישותללא

 . li!Jא' 32ונמכרו li!Jיא-0.8כנרכשוהשקלי

 .במסלולהעמיתיםומשיכותלהפקדותבהתאםהכול
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מבוהליםנכסיםהיקף .ב

לתקנוןבהתאם .למשפטניםהשתלמותקרןניהולמלבדאחרתפעילותאיןלחברה

חוקלהוראותלב(ובשיםענפיתהשתלמותקרןשלמנהלתוכחברההמנהלתהחברה

מדמינובעותהחברההכנסותכלרווח.למטרתשלאהינההחברהפעילות ,גמל)קופות

בפועל.הוצאותבסיסעלםיהמחויבניהול

 :החברהדייעלהמנוהלתההשתלמותקרןנכסיהיקף

בדצמבר 31ליום

2017 2018 

כללימסלול

מנייתימסלול

מניותללאמסלול

434,826 

1,655 

3,890 

459,871 

2,741 

3,895 

הרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועיםג.

שלהרגילהעסקיםממהלךהחורגיםאירועיםאירעולאבדוחהמכוסההתקופהבמהלך

 .החברה

כספייםקשייםעללהצביעהעלוליםאירועים .ד

היבםמהעמיתיםהנגבותלוהניההוצאות ,ענפיתהשתלמותקרןבנאמנותמבהלתהחברה

לאבפועלהוצאותלפיהינההמנוהלתוהקרןמאחר .בפועלהמנהלתהחברהתוהוצאלפי

 .כספייםלקשייםלהיקלעהחברהצפויה

מהותיותעסקאות .ה

אואחרבתאגידהשקעות ,משותפותעסקאותהיולאבדוחהמכוסהבתקופה

כאמור.בהשקעהאובעסקההשתתפותבשיעורהגדלה/הקטנה

העסקיתהאסטרטגיהתיאור .ו

תוךהשתלמותבקרןלחיסכוןניהולאלטרנטיבתבהעמדתמרכזיתחשיבותרואההחברה

יעורכמקרבוהפוטנציאלייםהקיימיםהעמיתיםבפני ,בכךהכרוכותבעלויותניכרחסכון

 ,מסחרייםהשקעותגופיבאמצעותהשקעותניהולמולאל ,הציבוריבמגזרהשכיריםהדין

ניהול.דמיעתירי

מתבצעהקרןתפעול .חוץבמיקורשירותיםנותניעלבהתבססהקרןאתמנהלתהחברה

-בתחומםהראשונהמהשורהםיביויצמקצועייםעיקרייםשירותיםנותנישניבאמצעות

העמיתיםותיוזכוהקרןחשבונותאתהמתפעלכגורםהמשמשמ"בעהפועליםבנק
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מפקחתהחברההקרן.השקעותאתהמנהלכגורםהמשמשבע"מהשקעותיתבופסגות

האחריםהשירותונותניהמשרהנושאיבאמצעותאלוגופיםשלפעילותםעלשוטףבאופן

העמיתים.לצרכימשלימיםשירותיםונותנת ,בחברה

שלצירוף ,הניתןככל ,שיבטיחבאופןהקופהשלההשקעותמדיניותאתקובעתהחברה

ולתיאבוןלמאפייניהםלבבשים ,העמיתיםצרכיאתההולמיםסיכוןומידתתשואהרמת

ורמותהשקעהמאפייניבעליהשקעהמסלולישלושהמפעילההחברה ,שלהםהסיכון

לבותשומתמאמציםומשקיעה ,העמיתיםלצרכייותרטובמענהלתתכדי ,שונותסיכון

ההוןשוקרשותוהנחיותהתקנות ,החוקהוראותאתקפדניבאופןלקייםמנתעליתניהול

המתאיםיתאגידממשלשלקיומוולוודא ,בניהולהההשתלמותקרןועלעליההחלות

 .מוסדיכגוףלתפקודה

עלבעתידגםשמירהתוךהעמיתיםלטובתולפעוללהמשיךהמנהלתהחברהבכוונת

בעבר.שהיהוכפי ,שבניהולההקרןאתהמאפייניםוהניהולהשירותשלהגבוההרמתו

בכךהמתמחיםגופיםיע"ההשקעותתיקיאתולנהללהמשיךתשאףהמנהלתהחברה

האפשר.ככלגבוההוברמהאיכותיבניהול

הרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניות .ז

הקרובה.בשנההרגילהעסקיםממהלךהחורגותתכניותצופהאינההחברה

חירוםלשעתהיערכות .ח

שוקתורשלהוראותבהתאםחירוםלשעתוהיערכותעסקיתהמשכיותתוכניתלחברה

 .שוטףבאופןמתורגלתהתוכנית ,וחיסכוןביטוח ,ההון
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תראולהוםאבהתפיכסוחודילעתפנימיההבקרהבדברההבהלהוןווריטדירקהחדו

תקנותיפוליפכסווחידעלמיתינפבקרהבדברןוחסכוביטוחן.ההושוקלענהוממה

וחדיועליתמיפנההבקרהיביותטקפארבדבפ•םסבודוחות(תומשלתימהחברותה

 2007-"חשסתה .)יכספ

 :להלן( "למשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה"של ,ןהדירקטוריובפיקוח ,ההבהלה

 .כספידיווחעלבאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית )"המנהלתהחברה"

ביטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

כספייםדוחותשלתהובאהצגהוהכנהלגביהמנהלתהחברהשלולהבהלהלדירקטוריון

ההוןקושעלהממונהתוראוה ,ן) FRS (בינלאומייםיכספדיווחנילתקבהתאםהמפורסמים

מערכותלכל ,ןשלההתכנוןרמתבטיבתלותללא .הממשלתיותהחברותקוחהוראותילפו

הןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגםלפיכך .מובנותמגבלותישמיתיהפנהבקרה

 .כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקולותיכ

עסקאותכילהבטיחתדהמיועמקיפהתובקרמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחהלההנה

 .מהימניםהחשבונאייםוהרישומים ,מוגניםהנכסים ,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעות

והתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההבהלהבנוסף,

 .פנימיתבקרהנהליביצועלרבות ,ביצוע ) mס nitס r (ומנטריםאפקטיביים

שלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתכהיהערהדירקטוריוןבפיקוחהמנהלתהחברההנהלת

שנקבעוקריטריוניםעלבסס.בהת 2018בדצמבר 31ליוםכספיחודיועלהמנהלתהחברה

 Cס mmitteeס f Spס nsס riח g Organizatiס nsס f theה-שלהפנימיתהבקרהבמודל

n סmmissi סCOSO) Treadway C (. מאמינהההנהלה ,זוהערכהעלבהבתסס

) ieves ןbe ( כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרה , 2018דבצמבר 31םוליכי

 .אפקטיביתהינה

זיגגותידורגב'ו"רי

סלעתמירד"עו

יריוסוראובןח"רו

מנכ"ל

כספיםמבהל

 2019במרץ 28 :הדוחרואישתאריך
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהירסלע,ריתמ ,אני

"החברה(להלן:בע"מ"יםלמשפטנהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

"הדוח").(להלן: 2018לשנתהמנהלת")

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .דבוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,דיעתייעלבהבתסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינוייםת,והפעולתוצאות ,הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינות

 .דבוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהמנהלתהחברהשל

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

וכן- ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )א(

אחריםידיעללידיעתנומובאהמנהלתלחברההמתייחסמהותידעישמלהבטיחועדיםיהמ

הדוח;שלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברה

המיועדתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,יכספדיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

ערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

 ;ההוןשוקעלנההממוולהוראות )ן FRS (נלאומייםיבדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשליהגילולגביםיוהנהלהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו

וכן- ;הערכתנועלבהבתסס

הרביעיברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

החברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן ;כספידיווחעלהמנהלת

לדירקטוריוןהמבקר,החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהםיואחראני . 5

לגביביותרהעדכניתוהערכתנעלבהתבססהלתנהמהחברהשלןהדירקטוריושלהביקורתולוועדת

 :כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותחולשותהוםייהמשמעותהליקוייםכלאתא)(

לעבד, ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשרכספי,דיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכם

אחריםעודביםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתנהישאוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

כספי.דיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלותימאחראויותימאחרלגרועכדילעילאבמוראין

תאריך

 2019 ,במרץ 28

ל"מנכ ,ע
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 ) Certification (הצהרה

כי:מצהיר ,יריסווראובן ,אני

"החברה(להלן:בע"מ"למשפטניםהשתלמותקרןלניהול"החברההשנתיהדוחאתסקרתי . 1

 .הדוח")"(להלן: 2018לשנת )"המנהלת

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעודבהשלנכוןלאמצגלככוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהפהולתקבהתייחס

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,דיעתייעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינות

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהלתהמנהחברהשל

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםאני . 4

-וכן ;המנהלתהחברהשלכספידיווחעליתימהפנהבקרולהגילוילגבי

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםונגרמאו ,כאלהונהליםתובקרקבענו )א(

אחריםידיעללידיעתנובאומהמנהלתלחברההמתייחסמהותיעידשמלהבטיחהמיועדים

 ;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברה

עדתיוהמ ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלמית•פנבקרהקבענו )ב(

ערוכיםהכספייםתושהדוחולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספק

 ;ןההושוקעלהממונהולהוראותן) FRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

אתוהצגנוהמנהלתהחברהשלהגילוילגביוהנהליםותהבקרשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

בדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיב•ותלגבימסקנותינו

-וכן ;הערכתנועלבהתבסס

הרביעיברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלמיתיהפנבבקרהשינויכלבדוחגילינו )ד(

החברהשלתיהפנ•מהבקרהעל ,מהות•ןבאופהשפיעלשצפויסביראו ,מהות•באופןשהשפיע

-וכן ;כספידיווחעלהמנהלת

לדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםיאנ . 5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהמנהלתהרהחבשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

 :כספיחוודיעלתהפנימיהבקרה

הבקרהשלבהפעלתהאותהיעבקבהמהותיותחולשותוההמשמעותייםהל•קוייםכלאת )א(

 ,לעבד ,לרשוםהמנהלתהחברהשללתהוב•כעולפגשצפוייםסביראשר ,כספ•דיווחעלהפנימית

וכן- ;כספימידעעלולדווחלסכם

אחריםםיעודבמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתנהישאוביןמהותיתבין ,תרמיתכל )ב(

 .כספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהימשמעותתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחר•ותילגרועכדילעילרבאמואין

 2019 ,במרץ 28
~ 

מנהל ,סוויריובןראח"רותאריך

כספים
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gobi_c pa@ i nter . ne t . 11 E - M A 1 L : 

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח

עלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים(דוחותהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

בדברוחיסכוןביטוחההון,שוקעלהממונהלהוראותובהתאם-Z007ח 11התשסכספי),דיווח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שלהמשולבתבמסגרתשכקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2018בדצמבר 31ליום ) 11החברה 11 :(להלן

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

Commission להלן): COS011 "(. פנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

הנכללתכספי'דיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיבית

לחוותהיאאחריותנוהמצורף.כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוח

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעה

 ) PCAOB) Public Company Accounting Oversight Boardה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

חשבוןרואילשכתידיעלאומצואשרכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברבארה"ב

סבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתככןמאיתנוכדרשאלהתקניםפיעל .בישראל

שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה ,המהותיותהבחינותמכלקוימה,אםביטחוןשל

שקיימתהסיכוןהערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבכההשגתכללהביקורתנוהחברה.

בהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכןמהותית,חולשה

לכסיבות.בהתאםככחוציםשחשבנואחריםכהליםביצועגםכללהביקורתנו .שהוערךהסיכוןעל

 .דעתנולחוותכאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו

שלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיכהממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

לתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותלגביביטחון

האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההון,שוקאגףלהוראותבהתאם ,) IFRS (בינלאומייםכספידיווח

ממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרההממשלתיות.החברותרשותלהנחיותובהתאם

סביר,בפירוט ,אשררשומותלניהולמתייחסים ) 1 ( :אשרוכהליםמדיניותאותםאתכוללת

הוצאתם(לרבותהחברהככסישלוההעברותהעסקאותאתכאותובאופןבמדויקמשקפות

דוחותהכנתלאפשרכדיככדרשכרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 2 (מרשותה)

ביטוח ,ההוןשוקאגףלהוראותתאםהב ,) IFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםכספיים

והוצאתםיכספושקבלתהממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםהאוצרבמשרדוחסכון

ובכפוףהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקכעשיםהחברהשלכספים

לגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים ) 3 (-ודיןפיעלהנדרשיםהמדינהרשויותשללאישורים
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gobi_cpa@ i nte r . ne t . i l E- MA I L : 

ככסישלמורשיםבלתימרשות)הוצאה(לרבותהעברהאושימוש ,רכישהשלכמועדגילויאומכיעה

 .הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה ,החכרה

 .מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרההמובכות,מגבלותיהבשל

לסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקתכן,כמו

אוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובכסיבותשינוייםנגללמתאימותלכלתיתהפוכנהשנקרות

 .לרעהתשתנההכהלים

שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתנקרההמהותיות,הבחינותמכלקיימה,החברהלדעתנו,

בקרהשלהמשולבתכמסגרתשכקבעוקריטריוניםעלכהתבסס 2018כדצמבר 31ליוםהחברה

 . COSOידיעלשפורסמהפנימית

ביטוח ,ההוןשוקאגףלהוראותכהתאם ,) IFRS (בינלאומייםכספידווחלתקניבהתאםגםביקרנו

שלהכספייםהדוחותאתהממשלתיותהחברותרשותלהנחיותובהתאםהאוצרבמשרדוחסכון

 , 2019במרץ 28מיוםשלנווהדוחתאריךבאותושהסתיימהולשכה 2018בדצמבר 31ליוםהחברה

 .כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל

רב,בכברד 2019ובמרץ 28

רשות'טראןג/י ....גרררדנס
שברן ... ,~;



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

כספייםדוחות

 2018בדצמבר 31ליום



בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

 2018בדצמבר 31ליוםכספייםדוחות

יניםיהענתוכן

המבקריםהחשבוןרואידוח

עמוד

39 

 40-42רותהצה

 43הכספיהמצבעלדוחות

 44והפסדרווחדוחות

 45-56הכספייםלדוחותבאורים
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go b i_ cpa@inter. n et .i l E- MAIL : 

לשהמניותילעלבםקריבהמןבושהחירואדוח

מ"בעםיטנשפמלותמתלהשקרןלניהולחברהה

בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

 :(להלן
ושהסתיימלשניםהכוללהרווחעלהדוחותואת-2017ו 2018בדצמבר 31לימים ) 11החברה 11

 .החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותחינםאלהכספייםדוחותתאריכים.באותם

 .ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו

רואיבתקנותשכקבעותקניםלרבותבישראל,מקובליםביקורתלתקניבהתאםיקורתנובאתערכנו

אתלתכנןומאיתנכדרשאלהתקניםפיעל . 3-197ג 11התשלחשבון),רואהשלופעולתך(דרחשבון

מוטעיתהצגההכספיבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורת

 .הכספישבדוחובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת .מהותית

ידיעלשכעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגסללתוכביקורת

סבוריםאנובכללותה.הכספיבדוחההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

 .דעתנולחוותכאותבסיסמספקתשביקורתנו

שלהכספימצבהאתהמהותיות,הבחינותמכלכאותבאופןמשקףהכ"להכספיהדוחעתנודל

תםובאשהסתיימולשניםפעולותיהתוצאותואת-2017ו 2018צמברדב 31לימיםהחברה

ההון,שוקעלהממונהלהנחיותבהתאםי) IFRS (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם .תאריכים

סעיףלהוראותבהתאםערוךהכ"להכספיהדוחלדעתנו,כן,כמוהאוצר.במשרדוחסכוןביטוח

הממשלתיות.החברותרשותולחוזרי-1975התשל"ה ,הממשלתיותהחברותלחוק •ב 33

כפיכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב 11בארה PCAOBה-לתקניבהתאםגסביקרנו

ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתבישראל,חשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתעובשנקקריטריוניםעלבהתבסס , 2018בדצמבר 31

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל 2019במרץ 28מיוםשלנווהדוח cosoידיעלשפורסמה

 .ההחברשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהתואפקטיבי

 ,רבבכברד 2019ץ,במר 28

ברןחירו



דירקטוריוןיו"רהצהרת

להבטחתשניתכווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףח"(דוותיהממשלתהחברותלתקנותבהתאם

 :יכהרימצה 1זיכגרדורית 1אני ,-2005ה 11התשס )ןהדירקטוריוח 11ודוהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותןקרלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחכתי . 1

 .הדוחות)-ןלהליחד(שניהם 2018לשנתהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלככוךלאמצגכולליםאיכםהדוחות ,הדוחותאתשבחכתיולאחרלידיעתיבהתאם . 2

הנסיבותלאור /שניתכושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולאמצגים,אותםניתכושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחכתיולאחרילידיעתבהתאם . 3

תוצאות /הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,כאותבאופןמשקפיםוןירקטוריהד

המוצגיםולתקופותםילימהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

 .בדוחות

שלבחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד /אני . 4

גרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךוכהליםבקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהוכהליםבקרותשלקוחנויפתחתלקביעתם

 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו ,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5

 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס /שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)

לרשום,החברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית

 iכספימידעולדווחלסכם 1לעבד

אחריםעובדיםאומכהליםשמעורביםמהותית,שאיכהוביומהותיתביו ,תרמיתכלב)

החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

 .דיןכלפיעליאחרארסכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תאריו

 2019 ,במרץ 28
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מנכ"להצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותנדברנוסףח 11(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

 :כימצהיר ,סלעתמיר 1אני ,-2005ה 11התשסהדירקטוריון)ח"ודוהכספייםחות 11הדו

למשפטניםהשתלמותקרןלולניההחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי . 1

 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2018לשנתהחברה)-(להלןמ 11נע

z . עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם

הנסיבותלאור 1שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגנהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחותהדוחות,אתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם . 3

תוצאות 1הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינותמכלנאות,באופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינוייםהפעולות,

 .בדוחות

שלבחברהימותםיולהתקלקביעתםאחראיכזו,הצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד ,אני . 4

גרמנואו ,כאלהונהליםנקרותקבענולכךבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורךונהליםנקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםנקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם

הדוחות.שלההכנהתקופתבמהלךנפרטבחברה,אחריםידיעללידיעתנומונא ,לחברה

החברהשלהמנקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5

 :ניותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

נקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)

 ,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית

 iכספימידעולדווחלסכם 1לעבד

אחריםעונדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביותרמית,כלב)

 .החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבנקרהמשמעותיתפקידנעלי

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

מנכ"ל ,עתאויד

 2019 ,נמרץ 28
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הכספיםמנהלהצהרת

להבטחתשניתנוםיוהמצגשננקטוהפעולותבדברנוסףח 11(דוהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

 :כימצהיר 1רייסווראובן 1אני ,-2005ה 11התשסרקטוריון)יהדח 11ודוהכספייםחות•והדו

למשפטניםהשתלמותןקרלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחיםיהכספהדוחותאתבחנתי 1.

 .הדוחות)-להלןיחד(שניהם 2018לשנתהחברה)-(להלןמ 11בע

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם

בותיהנסלאור Jשניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגנהםחסרולאמהותית

 .בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםניתנושבהן

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם

תוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינותמכל ,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

המוצגיםולתקופותלימיםהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולות

בדוחות.

.2 

..., 
 ..כ

שלבחברהמותםיולהתקילקביעתםאחראי 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד Jאני 4.

גרמנואוכאלה,ונהליםבקרותקבענולכןבהתאםבדוחות.הנדרשגילוילצורןונהליםנקרות

המתייחסמהותישמידעלהבטיחועדיםיהמ ,כאלהונהליםנקרותשלפיקוחנותחתלקביעתם

 .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלןבפרט ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברה

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו 1כזוהצהרההמצהיריםבחברהםיואחראני

 :ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתא)

 1לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיעסבירבאופןהעלוליםכספידיווחעלפנימית

 ;כספימידעולדווחלסכם 1לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםשמעורבים ,מהותיתשאינהוביומהותיתביןתרמית,כלב)

החברה.שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.5 

 .דיןכלפיעל 1אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועיכדלילעבאמוראין

 ~ 2019במרץ, 28
כספיםמנהל ,סוויריראובןח"רו תאריך
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחות

נכסים:

חונהויתרותחייבים

מזומנים

הנכסיםכלסך

הון:

מניותהון

הוןכלסך

התחייבויות:

זכותויתרותםזכאי

ההתחייבויותכלסך

תויובייוההתחההוןכלסך

 .הכספייםמהדוחותנפרדבלת<חלקמחוויםהמצורפיםהנאורים

 ~--2 1019ברמץ, 18
סלענןך; 1עוז<נגרתירודנבגאישורתאויד
מנכ"לירקטוריוןדיו"רהכספייםהדוחות

43 

 31ליום
בדצמבר

2018 2017 ----
ח"שאלפינאור

3 7 1 

 487 549 4 ,)ו( 2

556 488 

5 

7 488 556 

556 488 

556 488 

~ 
סוויריראובןח"רו

כספיםמנהל



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

דוהפסוחרווחותד

יוםבתיימהסשההנלש

בדצמבר 31

2018 2017 2016 

ח 11שאלפיורבא

 1,899 1,836 1,755 8 ,)ז( 2ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

 1,899 1,836 1,755תוסנההככלסך

1,75 10וכלליותנהלההאותצהו 5 1,836 1,899 

 1,899 1,836 1,755ההרצאותכלסך

לשנהורוח

 .םהכספיימהדוחותנפרדלתיבחלקמהוויםפיםרהמצוהנאורים
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייהכספלדוחותבאורים

כללי- 1ורבא

כללי: .א

למשפטניםההשתלמותקרןלניהולהחברהמשפטנים"-"ההשתלמותקרןשלהמנהלתהחברה

 :הלן(למסלוליהשלושתעללמשפטניםההשתלמותקרןאתמנהלת"החברה") :(להלןבע"מ
-2005התשסייא !גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקהכהגדרת ) 11הקופה 1•הקרן 1

 .) 11הגמלקופותחוק 11 :(להלן

ישראלמדינתיובקיבוציהסכםבעקבות 1971בראוקטובחודשממשלתיתכחברההוקמההקרן

 .המשפטניםואיגוד

הקרן.בתקנוןלאמורבכפוף !שכיריםדיולעורכימיועדתהקרן

תפעולי.כמנהללקרןמשמשמ~~בעהפועליםבנק

שכי 2009משכתבקרןפועליםוחיסכוןביטוחההון,שוקמרשותשהתקבללאישורבהתאםב.

 :כדלקמןהכללילמסלולבנוסףמסלולים

שלאבשיעורתהיההחשיפהלמניות.פיםוחשיהיוהמסלולנכסי-מניות"םנישפט"ממסלול

באמצעותתושגכאמורלנכסיםחשיפההמסלול.מככסי 120%עליעלהולא 75%מ-יפחת

השקעה.בקרנותאוכאמנותבקרנות lסלבתעודות ,בכגזרים'יוכמישרהשקעה

ח~אג~ ,הבאיםלנכסיםחשופיםיהיוהמסלולככסי-מניות"ללאאג"חשפטנים"מולמסל

חי'אגלחברות,סחירותשאיכןהלוואות ,מסחריים'ע 1כי !חברותשלירותסחושאיכןסחירות

ח~•אגלככסייפהחשאחרות.ממשלותשלח 11אגאוישראלממשלתשלח••אג 1פקדוכות ,להמרה

שלבשיעורתהיהלמניותחשיפההמסלול.מככסי 100%עליעלהולא 75%מ-יפחתשלאבשיעור

והךבמישריןהשקעהבאמצעותהןתושגלעילכאמורלנכסיםחשיפההמסלול.מנכסי 0%

לנכסיםחשיפה .השקעהבקרנותאוכאמנותבקרנות lסלבתעודות ,בכגזריםהשקעהבאמצעות

דין.לכלובכפוףההשקעותועדתשלדעתהשיקולפיעלהיתהמניותואיכםח~•אגינכסשאיכם

בדברוחסכוןביטוח ,ההוןשוקרשותידיעל 2005-2-20גמלחוזרפורסם 2005בדצמבר 21ביום .ג

הדיווחלגביההוראותכללאשר ,ג"קופשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתכללים

גמל.קופתשלמנהלתלחברהיהכספ

ביטוח ,ההוןשוקותרשידיעל 2012-9-11מוסדייםגופיםחוזרפורסם 2012ביולי 30ביום

הדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברותשלהכספייםוחותבדהנדרשילויהגמבכהבדברוחסכון

 . 2005-2-20גמללחוזר 3 ..ב 3סעיףאתמבטלאשר ) IFRSוהבינלאומיים

ביטוחההון,שוקרשותידיעל 2014-9-10מוסדייםגופיםחוזרפורסם 2014ביוני 18ביום

לתקניבהתאםמנהלותחברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבכהעדכוןבדברוחסכון

חברותשלםיהשנתיבדוחותהנדרשהגילוימבכהאתןדכמעאשר ) IFRSJהבינלאומייםהדיווח
 . 2012-9-11מוסדייםגופיםלחוזרבהמשךמנהלות

להנחיותבהתאם ,וחסכוןביטוחההון,שוקרשותלהוראותהתאםבנערכוהכספייםהדוחות .ד

 .)" IFRS " ,(להלןהבינלאומייםהכספיהדיווחלתקניובהתאםהממשלתיותהחברותרשות
החברותלגבי ,הכלליתהחשבונאיתהתקינה 5.8.2004םיומ 70בק/הממשלהלהחלטתבהתאם

בנוסףחינה ,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה .הפרטיהסקטורשלחיכההממשלתיות

ממשלתיותלחברותספציפייםנושאיםשלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה

לחוק.לפיכ,ךבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה .הרשותבחוזריכמפורט

וחיטב,וןההשוקרשותבהוראותשנקבעהזוהיאהקרןילגביתהכללבונאיתהחשהתקינה

ספציפיים.לנושאיםכחידודאוכהרחבהבאותהממשלתיותהחברותרשותהנחיותואילווחסכון

הםואיובלבדהחברהבאחריותחינםלהםהנלווהובמידעםהכספייחותבדוהכלוליםהמצגים .ה
ישראל.מדינתאתמחייבים
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםדלוחותבאורים

(המשך)כללי- 1באור

 :ניהולדמי .ו

לכןאירווח.למטרותיהיולאככסיהוכלהחברהפעילות ,מטרותיהפיועלהחברהתקנוןפיעל

פיעלשיקבעהמרבילשיעורובכפוףבפועלהוצאותיהפיעלניהולבדמיהקופהאתתחייבהחברה

 .הדיוהוראות

המזומנים,תזרימיעלודוחותבהוןהשינוייםעלדוחותעלמידעניתןלאהכספייםבדוחות .ז

וכלרווחלמטרותלאשהינההחברהשלהשונהאופיהבשל ,זהלמידעמשמעותבהעדר

בקופה.העמיתיםלחשבונותכזקפותוהוצאותיההכנסותיה

הגדרות:ח.

 :אלהכספייםבדוחות

 .מ"בעלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה-החברה . 1

השונים.מסלוליהעללמשפטניםהשתלמותקרן-הקרן/הקופה . 2

עלהפיקוחובתקנותהכנסהמסבתקנות , IAS 24ב-כמשמעותם-קשוריםצדדים . 3

 . 2012תשע"ב- ,מוסדיים)גופיםעלהחליםהשקעה(כלליגמ)ל(קופותפיננסייםשירותים

ג-"התשנשנתיים)כספייםדוחות(עריכתערןניירותבתקנותכמשמעותם-ענייןנעלי . 4

הכנסה.מסובתקנות 1993

בע"מ.הפועליםבנק-המתפעלהבנק . 5

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד . 6

 .וחיסכוןביטוח 1ההוןשוקרשות-ההוןשוקרשות . 7

 . 2005 ,ה 11התשס-גמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק . 8

-ד 11תשכ-גמ)לקופותולניהוללאישור(כלליםהכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות . 9

1964 . 

ידיעלשאומצוופרשנויותתקנים- clFRS(להלן-בינלאומייםכספידיווחתקני . 10

בינלאומייםכספידיווחתקניכולליםוהם CIASBJבינלאומייםחשבונאותלתקניהועדה

עלשנקבעואלהלתקניםפרשנויותלרבות CIASJבינלאומייםחשבונאותותקני clFRSכ

ידיעלשכקבעופרשנויותאו CIFRICJבינלאומיכספידיווחשללפרשנויותהועדהידי

בהתאמה. , CSICJלפרשנויותהמתמדתהועדה
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בעוומלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םייהכספלדוחותבאורים

יתנאהחשבויותנהמדיעיסוי • 2ראוב

םיבינלאומיינספיווחדבתקניעמידהעלהצהרהא.

 .יי> lFRSיי :(להלןומייםבינלאכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלהוכנוהכספייםהדוחות

הצגהומטבעתוילעפמטבע .ב

הקרוב.לאלףומעוגלים ,החברהשלהפעילותמטבעשהינו ,חייבשמוצגיםהכספייםהדוחות

החברה.פועלתבהיקריתהעהכלכליתהסביבהאתשמייצגהמטבעהונוהשקל

המדידהבסיסג.

 .ההיסטוריתהעלותיסבסעלהוכנוהדוחות

דעתושיקולבאומדניםשימוש .ד

דעתיקולבשלהשתמשהחברההנהלתכדרשת , IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

כנסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים ,בהערכות

אלה.מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהרוהוצאות.הכנסות ,והתחייבויות

נדרשה ,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

יקולבשמשמעותית.וודאותיבאהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת

הנחותועלחיצונייםגורמים ,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת ,האומדניםבקביעתדעתה

 .אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירות

כריםמוםייחשבונאיםבאומדנשינויים .שוטףבאופןנסקריםבבסיסםשההנחותוהאומדנים

מושפעת.דיתיתעתקופהובכלהאומדניםתוקנובהשבתקופה

הכספייםתהדוחוהצגתבסיס .ה

תקנייי :(להלןלהסוההבהרותנלאומייםיבכספידיווחתקנייסבסעלהוכנוהכספייםהדוחות

lFRS <שעלוהשנתיהדיווחבמועדמוקדםלאימוץםהניתניאולתוקףונכנסופורסמואשריי

 .הממונהלהנחיותבהתאםוכןהחברה,שלהחשבונאיתהמדיניותכקבעהבסיסם

פיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוקפישעלמשוםוזאתבהוןהשינוייםעלדוחמציגהאינההחברה

ענפיתגמלקופתמנהלתוהינהמאחרעצמילהוןהחברהכדרשתלא , 2005-ה 11התשסגמ)ל(קופות

הוןבהעדרלעמיתיםיהבהתחייבויותלעמודיכולתהאתלסכןעלולאשרפיננסיסיכוןנוטלתואינה

עצמי.

מזומניםו.

 .בשעבודמוגבליםאינםואשרמיידילשימושםיהניתנמזומניםרותיתםיכוללמזומנים

תובהכנסהכרהז.

שההטבותצפוי 1מהימןבאופןלמדידהניתכותהןכאשרוהפסדרווחבדוחמוכרותהכנסות

ניתכותהעסקהבגיןשיתהוואושהתהווהעלויותוכןלחברהיזרמולעסקההקשורותהכלכליות
 .מהימןבאופןלמדידה

חדשים IFRSתקנישללראשונהםיישו .ח
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בע''מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םיהכספידלוחותבאורים

(המשך)תיהחשבונאהמדיניותעיקרי- 2באור

להיותצפויהלא ,יישומםמועדהגיעטרםרואששפורסמוחדשים IFRSלתקני ,החברהלהערכת

 .החברהשלהפעילותתוצאותועלהכספיהמצבעלמהותיתהשפעה

חובהויתרותחייבים- 3באור

בדצמבר 31םליו

2018 2017 

ח"שאלפי

 1 7מראשהוצאות

מזומנים- 4באור

בדצמבר 31ליום

2018 2017 

ח"שאלפי

 487 549מיידיתלמשיכהםמזומני
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

םספייכהותחדלויםבאור

ןהוודרישותעצמיוןה- sאורב

המניותהוןהרכב .א

-2017ו 2018בדצמבר 31

נפרערשום

ח"ש

 0.0001 0.0001 1הכרעהמניית

 0.01 0.01 'אהנהלהמניית 1

 0.01 0.01ובהנהלהמניית 1

 0.0005 0.0005א 11כ .כ.ע IL!J 0.0001בכותרגילותמכירת 5

0.0206 0.0206 

שלמנהלתמחברההנדרשמזעריעצמי(הוןגמ)ל(קופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפי .ב

מחברההנדרששיםדחםיבשקלההתחלתיהעצמיההון ,-2012ב 11התשע ,פנסיה)קרןגמלקופת

 .ח 11שמיליון 10יהיהמנהלת

 .ענפיתגמלקופתהמנהלתחברההיותהמתוקףהחברהעלחלותאיכןאלותקנות

כנסההלעםיסימ- 6ראוב

 ,רווחמטרתללאכחברההחברהפועלתבפועל .הכנסהומסמוסףערךמסלענייוכספימוסדהיכההחברה

להוצאותיה.שוותהכנסותיהוכלמאחר
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםדלוחותבאורים

זכותויתרותםאיכז • 7רבאו

מראשהכנסות

לשלםהוצאות

ממשלתיותורשויותמוסדות

קשורצדלמשפטנים-השתלמותלקרןהתחייבות

זכותויתרותזכאיםהכלסך

ניהולמדמיהכנסות . 8באור

ההשתלמותמקרןניהולדמי

ההשתלמותמקרןניהולדמי

החברהשבניהולההשתלמותקרןאדוותכיםוכת . 9ורבא

ותשלומיםתקבולים ,מנוהליםנכסיםהיקף .א

למשפטניםהשתלמותקרן

50 

 31ליום

 2018בדצמבר

נכסיםסך

מנוהלים

בדצמבר 31ליום

2018 2017 

חוושאלפי

7 1 

289 389 

7 5 

253 93 

556 488 

ניהולדמי

ביוםשהסתיימהלשכה

בדצמבר 31

2018 2017 2016 

ח"שאלפי

1,755 1,836 1,899 

ניהולדמישלממוצעשיעור

ביוםשהסתיימהלשכה

בדצמבר 31

2018 2017 2016 

אחוזים

0.38 0.39 0.41 

ביוםשהסתיימהלשכה

 2018בדצמבר 31

תקבולים

ש"חאלפי

תשלומים

440,371 43,022 27,568 



בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

כספייםהדלוחותםירובא

(המשך)החברהשבניהולההשתלמותקרןאודותנתונים- 9רובא

כספיםהעברות .ב

לשנה

שהסתיימה

 31ביום

 2018בדצמבר

גמלהקופת

ח"שאלפי

םיאחרופיםגמתוברעה

 515גמלמקופותהעברות

אחריםלגופיםהעברות

 (33,851)גמללקופותהעברות

33)נטו ,תוברעה ,336) 
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםדלוחותריםובא

וכלליותהנהלההוצאות- 10באור

ההרכב:א.

 )*(עמיתיםבפניותטיפול

דירקטוריםגמול

דירקטוריםביטוחמייתרפ

ותקשורתמשרדיםאחזקת

ואינטרנטמחשבאחזקת

המתפעללבנקתפעולהוצאות

השקעותניהולדמי

סלותעודותקרנותניהולדמי

ב) lOיאורב(ראהמקצועיייעוץ

דוחותמשלוח

והשתלמויותכנסים,עיוןימי

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2018 2017 2016 

ח"שאלפי

126 104 126 

154 134 127 

50 65 66 

13 21 21 

13 13 13 

321 301 328 

160 163 164 

5 7 18 

886 979 986 

26 35 37 

1 14 13 

1,755 1,836 1,899 

בסךמיכוןבגיןהוצאותותללכווכלליותהנהלההוצאות 17 24 20

שירותייותבעלוהשתתפותרבגיחוביתרתסגירתבגיןח 11שאלפי 22כ-בסךקיזוזכולל 2017בשנת )·(

קשורצדי"עשנתנוכירותמז
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםדלוחותבאורים

(המשך)כלליותוהנהלהצאותוה- 10אורב

יעמקצווץעייהוצאותטופיר .ב

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר 31

2018 2017 2016 

ש~~חאלפי

 204 217 217מככ"ל

 176 176 176יםכספהלמכ

 113 112 112משפטייעוץ

 127 126 126פניםמבקר

 113 87 73שבוןחרואה

 73 74השקעותיעוץ

 49 49 49יכוכיםסניהול

 17 24 20מידעואבטחתטכנולוגיותניהול

 46 46 46אכיפהממוכה

 68 68 67מזכירותשירותי

886 979 986 

קשוריםםיוצדדענייובעליעםעסקאותויתרות- 11רובא

קשוריםוצדדיםענייועליבעםיתרותא.

ההרכב:

 2018 ,בדצמבר 31םליו

קרן

השתלמות

םלמשפטני
)·( 

ש"חאלפי

למשפטניםהשתלמותלקרןותהתחייב

מראשהכנסות

(253) 

(7) 

 . 0עלעמדהלמשפטניםהשתלמותקרןשלהשנהבמשךיותרבהגבוהההחובהיתרת )·(
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותםאוריב

 )ך(המשקשוריםםוצדדיויענייבעלעםועסקאותיתרות- 11באור

ריםקשווצדדיםענייובעליעםעסקאותב.

 2018 ,בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשכה

קרן

השתלמות

למשפטנים

ש"חאלפי

ניהולדמיהכנסות

סלותעודותקרנותבגיןניהולדמיהוצאות

פסגותשל

1,755 

1,755 

אחריםענייוולבעליקשוריםלצדדיםוהטבותתגמולים .ג

בדצמבר 31ביוםשהסתיימהלשכה

2018 2017 2016 

מס•

סכוםםאנשי

מס•מס•

סכוםאנשיםסכוםאנשים

ש"חאלפי

 6 154 5םירקטורידגמול

 50ירקטוריםדיטוחבפרמיית

 160השקעותניהולדמי

 1 )*(מזכירותשירותיבהוצאותהשתתפות

 1 217 1ל"מככרשכ

אלפי

ש"ח

אלפי

ח"ש

134 

65 

163 

(22) 

217 

3 127 

66 

164 

1 204 

lריאובבעמיתיםיותבפנטיפולבסעיף(*)כלול O .א
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותםיבאור

 )המשך(קשוריםדדיםצונייועבעליםעותאועסקתותרי • 11באור

 .ביצועןעתברריםוששכפיהשוקבתנאותווצעבמיויענבעליםעעסקאות .ד

 .יתברינושאותאינןוהקרןההחברשלדדיותההתרוהיתה.

קשורצדמהווהההסתדרות)(להלןטניםפהמשאיגוד-החדשההעובדיםהסתדרות .ו

רקשוצדוהומהישראלמדינת .ז

תותלוייותוביהתחי . 12באור

נסיבותבהברהחעלותבתחייהליםימטפיו'עלושהותקנותקנות 1958-ח 11התשיהשכרהגנתקחו .א

םספיכתברהעודועלםמועדבסולקולאאשרלעובדיהםמעבידיםשלחובותבגוןבחוקשפורטו

 .המשפטיםעציהויבאמצעותהשארביובפיגורותבחוגביתלעניוועלתפהחברה .לקופה

 .תלויותיעותבתאיןהלתנמהרהבהחנגדכתוהדוחאישורלמועד .ב
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בע"מלמשפטניםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותבאורים

ותיוהתקשרוםיכמהס- 13ראוב

וניהולתפעולשררתיהענקתעלמ 11בעהפועליםבנקמולהסכם 2008מרץבחודשחתמההחברהא.

 .החברהשבניהולהשתלמות)קרן-(משפטניםהגמלקופתלעמיתיחשבונות

 . 0.07%היכרהקופהידיעלםהמשולהתפעולדמישיערו 2014בינואר 1מיוםהחל

כררנתרעלמוקדמתהודעהלחברההפועלים)(בנקהמתפעלהבנקמסר , 2017יוניחודשבתחילת

לתפעולהמשמשותהמערכותאתולהעבירגמללקופותתפעולשירותילמתןפעילותואתלסיים

במסגרת(כוללהשוכרתהאפשרויותאתבחנההחברהמ."בעופנסיהגמלמלסלחברתהגמלקופות

גמלמלסבחברתלבחרווהחליטההשונים)המתפעליםיובההסתדרותשקיימהתחרותיהליך

המשמשותהמערכותעברתבהםיבעיכובגללהמסחריים.התנאיםאתוסיכמהמ"בעופנסיה

עבופנסיהגמללמלמהפועליםמבנקלתפעול למעברהקושרותנדרשותבקורתביצועובשל ,מ"

הכספייםרחותזהלמועדנכרןהעברהמרעדהפועלים)בנקבהסכמת(נדחה-המעבריושלםבטרם

הנוסחעלמ 11בעופנסיהגמלמלמחברתעםרמתןמשאהחברהמנהלתבמקביל . 2019יונילחודש

 .התפעולהסכםשלהמלא

מפסגותהקופהנכסישלעותהשקניהולשירותילקבלתכםהסעל 2008מרץבחודשחתמההחברה .ב

פסגות.שמקבוצתו•מבעערךניירות

מחודש ,)• 1גותספ 11 (ההשקעותמנהללביןהמנהלתהחברהביןשנערךחדשםלסינרתאםבה

 . o/0.0350ל- O.oן o1oמ-השתנההניהולדמישלהיבהגאחוז ZOlOיולי
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